
 
 

CONVOCATÓRIA  

Está aberta a chamada para envio de artigos acadêmicos a serem publicados no livro Performances 

Culturais: abordagens interdisciplinares. 

 

Esta edição tem por objetivo intensificar o debate sobre as Performances Culturais como conceito, 

abordagem metodológica e prática interdisciplinar, acrescentando novas perspectivas, diálogos e 

críticas neste intenso debate, seja em sua conformação teórica ou a partir de análises concretas. 

 

Performances Culturais se definem como conceito inserido primeiramente numa proposta 

metodológica interdisciplinar e que pretende o estudo comparativo dos produtos culturais das 

civilizações em suas múltiplas denominações concretas; visa o estabelecimento do processo de 

desenvolvimento destes e de suas possíveis contaminações; assim como também o entendimento 

das culturas através de seus produtos 'culturais' em sua profusa diversidade, ou seja, como o ser 

humano as elabora, as experimenta, as percebe e se percebe, sua gênese, sua estrutura, suas 

contradições e seu vir-a-ser. 

 

As Performances Culturais, como definiu Milton Singer, são sempre plurais, pois solicitam o estudo 

comparativo, seja a partir de uma perspectiva macro (os grandes elementos da cultura, as Grandes 

Tradições) em contraste com as micro experiências (as variadas formas não oficializadas e diversas 

a que temos acesso, as Pequenas Tradições), ou vice-versa. As Performances Culturais são formas 

simbólicas e concretas que perpassam distintas manifestações, revelando aquilo não evidenciado 

pelos números, entrevistas, dados quantitativos, mas atingido plenamente pela experiência, pela 

vivência, pela relação humana, pelo simbólico, pelo afeto na obra e da obra. 

 

As Performances Culturais se constituem pela identificação, registro, análise de determinado 

fenômeno em suas diversas configurações, em seu processo contraditório de formação, de 

constituição e de movimento, de estrutura e de gênese, de ser e de vir a ser, e na percepção deste em 



diálogo com estruturas gerais das tradições e pelas transformações estabelecidas a partir de formas 

culturais contemporâneas. Performances Culturais são assim um conceito metodológico que se 

estabelece no movimento múltiplo das contradições das culturas e tem como objetivo analisar 

fenômenos concretos em suas distintas manifestações, identificar os elementos de mudança e/ou 

adaptação nestas tradições. 

 

O livro Performances Culturais: abordagens interdisciplinares visa, também, a divulgação das 

pesquisas desenvolvidas ou em desenvolvimento de pesquisadores do Programa de Pós-Graduação 

Interdisciplinar em Performances Culturais (PPGIPC), da Universidade Federal de Goiás, bem 

como de demais pesquisadores ligados ou não a instituições formais de ensino, com temas e/ou 

abordagens afins às Performances Culturais, devendo seus artigos serem aprovados em processo de 

revisão de pares. 

 

Receberemos os resumos expandidos dos trabalhos até a data 12 de dezembro de 2016, para o e-

mail livroperformancesculturais@gmail.com, com a seguinte formatação: 

 

- Sem nome do(a) autor(a) ou da instituição vinculada, ou demais dados pessoais que identifiquem a 

autoria, no texto ou em  quaisquer dados enviados por e-mail; 

- Título (fonte 14, Times New Roman, caixa alta, negrito, centralizado); 

- Três palavras chave (fonte 12, Times New Roman, separadas por vírgula); 

- Texto de 3 a 5 páginas, nos formatos .doc ou .docx ou .rtf, fonte 12, Times New Roman, espaço 

1,5, margens superior e esquerda 3cm e inferior e direita 2cm, recuo especial no início dos 

parágrafos de 2cm; 

- As citações e referências bibliográficas devem seguir as normas da ABNT. 

 

A equipe organizadora enviará um e-mail para os inscritos informando os resumos selecionados, 

com a data para envio dos trabalhos completos e sugestões de forma, se necessário. 

 

Os resumos expandidos, e posteriormente os trabalhos completos, serão submetidos à aprovação de 

membros de Comissão Científica que os avaliarão conforme critérios de qualidade acadêmica, 

podendo sugerir aos autores revisão na estrutura ou no conteúdo dos textos, estipulando, também, 

um novo prazo para envio do material revisado, se for o caso. 

 

Os textos serão organizados em eixos temáticos definidos em conformidade com as linhas de 

pesquisa do PPGIPC, a saber: Teorias e Práticas da Performance, na qual as performances são 



analisadas em suas complexas e dinâmicas cartografias teórico-conceituais, desde os estudos de 

antropologia teatral e cultural, da história cultural, da performance artística, da semiótica, da 

estética, da psicologia, da psicanálise e das artes corporais, bem como as diversas pesquisas no 

campo educativo; Espaços, Materialidades e Teatralidades, na qual as performances culturais são 

estudadas nos aspectos práticos e das experiências humanas em determinado fenômeno, a partir do 

conceitual teórico estabelecido, sob o aspecto temporal e espacial, sejam as materialidades presentes 

em objetos, edifícios, ruas, cidades, telas, palcos, terreiros, corpos, ou as teatralidades como 

linguagem em ato, a teatralidade espetacular, concisa e múltipla. Serão consideradas, também, as 

especificidades dos projetos e pesquisas viabilizadas pelo PPGIPC, buscando encontrar pontos 

comuns e/ou transversais que reúnam a diversidade  dos temas e abordagens das Performances 

Culturais, colaborando para o seu desenvolvimento e consolidação. 

 

O livro  Performances Culturais: abordagens interdisciplinares contará com uma primeira 

publicação digital que será disponibilizada integral e gratuitamente pela internet. A equipe 

organizadora reunirá esforços para viabilizar uma publicação impressa, a ser informada 

posteriormente. 

 

Comissão Organizadora: 

Performances Culturais: abordagens interdisciplinares: 

 

Dr. Robson Corrêa de Camargo 

Ms. Morgana Barbosa Gomes 

Ms. Joana Abreu Pereira de Oliveira 

Ms. Murilo Gabriel Berardo Bueno 

 

 

 

 

 

 

https://performancesculturais.emac.ufg.br/ 


